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Dodatok k Hodnotiacim kritériám školy ako súčasť Školského 
vzdelávacieho programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zsokruzna17@zsokruzna.sk
http://www.zsokruzna.sk/


Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 
prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 z 20.04.2020 prijali predmetové komisie 
jednotlivých predmetov nižšieho stredného vzdelávania, metodické združenia pre primárne vzdelávanie 
a metodické združenie pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním : 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách: 

 rešpektovanie individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 
 poskytovanie spätnej väzby 
 akceptovanie jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie 

Zásady hodnotenia: 

 priebežné hodnotenie sa počas  prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou 
klasifikácie, 

 prihliada sa na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu, 
 zohľadňuje sa sebahodnotenie žiaka 
 podklady na hodnotenie sa získavajú s portfólií prác a rozhovormi so žiakmi ( prípadne 

konzultáciami s rodičmi ) 
 ruší sa povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z platných 

Hodnotiacich kritérií schválených 03.09.2019. 

Záverečné hodnotenie: 

1. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie záverečné hodnotenie realizuje formou slovného 
hodnotenia s výnimkou nehodnotených predmetov: 

- Náboženská výchova 
- Etická výchova 
- Výtvarná  výchova 
- Hudobná výchova 
- Telesná  a športová výchova 
 
2. V 1. – 4. ročníku tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa realizuje formou 
slovného hodnotenia s výnimkou nehodnotených predmetov: 

- Náboženská výchova 
- Etická výchova 
- Pracovné vyučovanie 
- Výtvarná  výchova 
- Hudobná výchova 
- Telesná  a športová výchova 
 
3. V 2. – 9. ročníku sa v čase mimoriadnej situácie záverečné hodnotenie realizuje formou klasifikácie 
s výnimkou nehodnotených predmetov: 

- Náboženská výchova 
- Etická výchova 
- Občianska náuka 
- Pracovné vyučovanie 
- Technika 
- Výtvarná  výchova 
- Hudobná výchova 
- Telesná  a športová výchova 
- Športová príprava 
 

Schválené na zasadnutí Pedagogickej rady 27.04.2020 
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